
Oferta weselna
Dzień Ślubu to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej pary. 

Proponujemy Państwu spędzenie tych niepowtarzalnych chwil 
w eleganckiej sali Restauracji Hotelu** Logos

z obszernym parkietem i bezpośrednim wyjściem na taras.  

Nasze atuty:
• trzydziestoletnie doświadczenie w organizacji przyjęć weselnych 

• indywidualne podejście do każdego klienta
• zaangażowana i dyskretna obsługa
• niepowtarzalna, rodzinna atmosfera

Dołożymy wszelkich starań, by zorganizowane u nas przyjęcie weselne 
mile zapadło w pamięci Pary Młodej oraz wszystkich zgromadzonych gości weselnych.

Zgodnie z tradycją, Młodej Parze oferujemy bezpłatny nocleg w apartamencie hotelowym, 
a pozostałych uczestników wesela zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty noclegu.



Powitanie Młodej Pary chlebem i solą 
oraz wzniesienie toastu kieliszkiem wina musującego

Zupa (do wyboru)
Domowy rosół z makaronem

Krem pomidorowy z mozzarellą i bazylią
Zupa podgrzybkowa z lanymi kluskami

Zupa serowo-porowa

Dania gorące na półmiskach (trzy do wyboru)
Roladka z indyka w sosie żurawinowym

Pieczony udziec indyczy
Roladka z kurczaka z suszonymi pomidorami i fetą

Kotlet z piersi kurczęcej z szynką i serem
Faszerowane udko kurczęce

Schab z warzywami/po góralsku
Zraz z karkówki w ciemnym sosie
Karkówka w sosie pieczarkowym

Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym
Pieczone żeberka na kapuście zasmażanej

Bitki wołowe
Filet z dorsza w sosie grzybowym
Filet z okonia w sosie koperkowym

Dodatki (trzy do wyboru)
Kluski śląskie

Kopytka
Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem

Ziemniaki pieczone
Ryż 

Warzywa z pary

Zestaw trzech surówek

Zimna płyta (pięć przekąsek do wyboru)
Półmisek mięs pieczystych własnego wyrobu 

Półmisek mięs pieczystych i szynek wędzonych własnego wyrobu
Tatar

Pasztet drobiowy z żurawiną 
Pasztet wieprzowy z podgrzybkiem

Golonka prasowana z chrzanem
Udziec indyczy faszerowany pieczarkami

Galaretka wieprzowa/drobiowa
 Pstrąg faszerowany kurkami

Tuszka ryby w occie
 Filet ryby w pomidorach

 Tradycyjny śledzik z cebulką i korniszonem
 Śledź w śmietanie

Menu weselne 180 zl/os.



Sałatki (trzy do wyboru)
Sałatka grecka

Sałatka Caprese
Sałatka z kurczakiem grillowanym i suszonym pomidorem

Sałatka z brokułami, jajkiem i pomidorem cherry
Sałatka Gyros

Sałatka jarzynowa

Trzecie danie gorące (do wyboru)
 Kaczka faszerowana na ciepłych buraczkach z ziemniakami pieczonymi (1 kaczka na 10 osób) 

Półmisek regionalny (babka i kiszka ziemniaczana, kartacze, pierogi, pielmieni) – na 10 osób
Półmisek złożony z trzech dań proponowanych na główne danie gorące

Danie gorące na do widzenia (do wyboru)
Barszcz czerwony z paluchem z ciasta francuskiego

Żurek na wędzonce
 Flaki wołowe

Napoje 
 Woda z cytryną bez limitu

 Sok jabłkowy/pomarańczowy bez limitu
Napoje gazowane – 0,5l/os.

 Kawa, herbata 

Zapewniamy:
Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz kieliszek wina musującego

Elegancką zastawę stołową i standardowe dekoracje stołów
 Profesjonalną obsługę kelnerską

Specjalne ceny dla dzieci (do 3 lat - gratis, od 3 do 10 lat - 50% ceny lub specjalne menu)
Promocyjne ceny alkoholu

Bezpłatny parking dozorowany (w miarę dostępności miejsc)
Apartament dla Nowożeńców

Dodatkowo proponujemy:
Pokoje dla gości weselnych w atrakcyjnych cenach

Poprawiny w cenie od 50 zł/os.
Stół wiejski w cenie 1000 zł

 


